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BURMISTRZA MIASTA ZYWCA
Z DNIA MAJA 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
"nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 Przedszkola nr 12, Szkoły Podstawowej nr 5, Przędszkola nr 1

zOddziŃatni Integracyjnymi, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 10 w Zywcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. l i 10, art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póżn. zm.)
oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l1 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicmej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. z20l7 r. poz. 1587), zalządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konkursy na stanowisko Dyrektora:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ff 1 Szkoły Podstawowej nt 6 Przędszkola nr 12
w żywcu,
2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcll,
3) Przedszkola nr l zOddziałami Integracyjnymi w Żywcu,
4) Przedszkola nr 6 w Żywcu,
5) Przedszkola nr 10 w Zywcu.

§2

Składy komisji konkursowych ustalone zostaną w drodze odrębnego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli
w żywcu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zarnieszczęniu na stronie
internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zywcu, w placówkach oświatowych
na terenie miasta Żywca orazna stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty
w katowicach.
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BURMiSTRZ ŻY CA
Rynek 2 Żywiec, 28.05.2018 r.

IASTA ŻVWC0,OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA
DYREKTOROW PLACOWEK, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST MIASTO ZYWIEC TJ.:

ZesPołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 Przedszkola nr 12
im. Janusza Korczaka, ul. Moszczanicka 26,34-300 Żywiec
SzkoĘ Podstawowej nr 5 im. Hugona Kołłątaja, ul. Powstańców Śtąskich 4,34-300 Żywiec
Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. KazimierzaTetmajera 77,34-300 Żywiec
Przedszkola nr 6, ul. Sporyska 39,34-300 Żywiec
Przedszkola nr l0, ul. Browar Kolonia 44,34-300 Żywiec

Minis 2017 r.w
mulaca rektora

_a

a

a

a

owlnn

ubli U. z 2017 r. Doz. 159il do

1) posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier,licencjat,
równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z
z zakresu zatządzania oświatą prowadzony zgodnte z

inżynier lub
nauczyciela

zakresu zarządzaria albo kurs kwalifikacyjny
przepisami w sprawie placówek doskonalenia

nauczycieli;
4) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) Przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała: co najmniej dobrą ocenę placy
w okresie Pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie Óstatniego roku-albo,
w PrzYPadku nauczYciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czteiech lat pracy
w szkole wyższej;
6) sPełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywaniaptacy na stanowisku kierowniczym;
7) maPełną zdolnośó do czyrrności prawnych i korzystazpełnipraw publi cznych;
8) nie bYła Prawomocnie karana karą dyscyplinarną, o której mo*i w ań, 76 ust. l ustawy z dnia 26
stYcznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. IJ, z 2017 r. poz, 1189 z póżn. zm.), i przypadku
nauczYciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust, 1 ustawy z aniuŹi npca
2005 t- - Prawo o szkolnictwie vlyższym (t. j.Dz. lJ, z 2OI7 t. poz. 2183 z pożn, zm.), oraz nie toczy sięprzeci o niej postępowanie dyscyplinarne;
9) nie bYła skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
10) nie toczY się Przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
l1) nie bYła karana zakazem pełnienia fuŃcji związanych, dy.po.rowaniem śiodkami |ublicznymi,
o którYm mowa w art. 31 ust.1 pkt,4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004'r, o odpowiedzialności zanaruszęnie
dyscypliny finansów publicznych(Dz,IJ. z2017 r. poz. 1311 zpoźn, zm.);^
I2) w PrzYPadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
okreŚlonYch w ustawie z dnia7 pńdziemika 1999 r, o języku poiskim (bz.^U. z201l r.,'poz.224 i 455
z2015 t. poz. II32 orazz2017 r. poz.60)

1) Posiada obYwatelstwo polskie , z tym że wymog ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
EuroPejskiej, Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolhym Handlu (EFTA) _ stron
umowY o EuroPej skim Obszarze Gospod arczym oraz Konferencj i Szwaj carskiej ;
2) Posiada wYkształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inzynier iub równorzędny;
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;



4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne ;

6) spełnia wymagania określone w pkt. I ppkt, 3, 6,7,9, 1 1 i 12 niniejszego ogłoszenia.

ilI.
regulaminu konkursu na stanowisko dvrektora nubliczneso nrzedszkola. nublicznei szlłnlw

powinny zawierać:
1)' uzasadnienie przystąpienia do konkursu wTaz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego

przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierujący w szczególności informację o:

o stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
o stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
o stażu praay w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie

będącej nauczycielem;
3) oświadczente zawierające następujące dane osobowe kandydata:

. imię (imiona) i nazwisko,

. datg i miejsce urodzenia,
o obywatelstwo,
. miejsce zamięszkania (adres do korespondencji);

4) poŚwiadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stazu pIacy, o którym mowa w pkt. III ppkt, 2: świadectwa pracy,
zaŚwiadczęnia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;

5) poŚwiadczonę przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zaktesu zarzadzania oświatą;

6) poŚwiadczone przez kandydata za zgodność z oryginałęm kopię dokumentu potwierdzającego
znajomoŚĆ języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 pażdziemika 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. z20II r, poz.224 zpóźn. zm.)

7) PoŚwiadczone przęz kandydata za zgodnosc z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
Przeciwwsk azń zdr owotnych do wykonywani a pracy na stanowi sku kierow niczy m;

8) oŚwiadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscypliname;

9) oŚwiadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ;

10) oŚwiadczenia, żekandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychz dysponowaniem
Śiodkami publicznymi, o którym mowa w art. 3l ust, 1 pkt 4.rriu*y z dnia 17 gŃnia 2004 r.
o odpowiedzialnoŚci za naruszęnie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2017 r. poz, 1311
zpoźn. zm.);

ll)oŚwiadczęnię o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 3a ustawy z dnia 18
PaŹdziernika 2006 r, o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państw a z lat
1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z20I7 r, poz.2186) -w przypadku kandydatana
dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) PoŚwiadczoną PrZeZ kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela;

13) PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodność z orygtnałem kopię karty oceny pracy lub ooeny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciel a i nauczyciela akademickiego;

14) oŚwiadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w ań.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t, j. Dz. IJ. z 2011 r, poz. 1189
z PÓŹn. zm.) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwi e wyżsrym (t.
j-Dz,U , z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm) - w przypadku nauczyci ela i nauczyciela akademickiego;

15) oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;



IV. Na żadanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową tub
publiczną placówkę kandvdat iest obowiazanv przedstawić oryginałv dokumentów, o których
mowa w pkt. III ppkt. 4-7,12 i 13.

V. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisj a konkursowa
lub innego dokumentu potwierdzającegojego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. OferĘ należy składać w zamknięĘch kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz
adresem zwrotnym i dopiskiem,,KONKURS na stanowisko Dyrektora ...... (pełna nazwa placówki,
której konkurs doĘcry)" na adres: Miejski Zarząil Szkół i Przedszkoli, Żywiec, Rynek 2o

w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2018 r.

VII. Nie dopuszcza się skladania ofeń w postaci elektronicznej.

VIIII. Konkurs przeprowadzi komisja koŃursowa powołana przez Burmistrza Miasta Żywca.

IX. O terminie i miejscu przeprowadzeniapostępowania konkursowego kandydaci zostanąpowiadomieni
indywidualnie.

X. W zakresie nie objętym treścią niniejszego ogłoszenia mają zastosowanie przepisy rozporządzeń
Ministra Edukacji Narodowej wyszczegolnione w jego pkt, I i il.
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